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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din zilele de  17 şi 19 februarie 2015 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 
19 februarie 2015: 
 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 
 
 

I. FOND 
 
 

Comisia a dezbătut următoarele: 
 
 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor 
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-
bugetare. (PLx 365/2014)– Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma adoptată de Senat. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. 
(PLx 19/2015) – Raport  

AMÂNAT 
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3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. 
(PLx 23/2015) – Raport  

AMÂNAT 
4. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2013 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice. (PLx 445/2014) – Raport comun cu Comisia de 
Munca 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport comun de respingere.  

5. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice. (PLx 451/2014) – Raport comun cu Comisia de Munca  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport comun de respingere.  

6. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru 
beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art.101 din Legea 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 
467/2014) – Raport preliminar pentru Comisia de Muncă 

AMÂNAT 
7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului 

nr.68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 20/2015) – 
Raport preliminar pentru Comisia de Muncă 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar favorabil cu amendamente 
admise.  

8. Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de 
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. (PLx 
548/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil cu amendamente admise.  

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. (PLx 16/2015) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma adoptată de Senat.  

10. Propunere legislativă pentru completarea art.4 şi 5 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. (PLx 545/2014) – Raport preliminar pentru Comisia juridică 



În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar de respingere.  

11. Propunere legislativă pentru eliminiarea impozitului şi contribuţiilor aferente 
veniturilor din activităţile agricole, silvice şi din piscicultură. (PLx 598/2014) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport de respingere.  

12. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte 
normative. (PLx 15/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Administratie 

AMÂNAT 
13. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2014 privind modificarea art.X alin.(2) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (PLx 22/2015) – 
Raport preliminar pentru Comisia pentru Sănătate 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport preliminar favorabil, în forma adoptată de 
Senat.  

14. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010.       
(PLx 24/2015) – Raport  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui raport favorabil, în forma adoptată de Senat.  

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open 
Government Partnership). (PLx 25/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru 
administratie si Comisia juridica 

AMÂNAT 
16. Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels. 

(PLx 26/2015) – Raport preliminar pentru Comisia pentru Industrii 
AMÂNAT 
 
 

II. DIRECTIVE, REGULAMENTE, 
COMUNICĂRI, NORME, DECIZII 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 
 
17. BPI-224/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA 



EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Analiza anuală a creșterii pentru 2015.     
COM(2014)902. (25/E/03.12.2014) – Proiect de opinie pentru Comisia De Afaceri 
Europene 

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie.                                    

18. BPI-225/E - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA 
EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Un Plan de investiţii pentru Europa. COM(2014) 43. 
(25/E/03.12.2014) – Proiect de opinie pentru Comisia De Afaceri Europene 

În urma examinării, Comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât întocmirea unui 
proiect de opinie.                                            

 
III. AVIZE 

 
Comisia a dezbătut următoarele: 

19. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul 
funcţionarilor publici. (PLx 520/2014)  

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

20. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (PLx 553/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

21. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2014 pentru 
prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea nr.197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. (PLx 554/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

22. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. (PLx 555/2014) 

AMÂNAT 
23. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 58, 

alineatele (4) şi (10) din Legea nr.338/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap. (PLx 45/2015) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

24. Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (PLx 42/2015) 



În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

25. Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă. (PLx 540/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz favorabil. 

26. Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2008 
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă. 
(PLx 562/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

27. Propunere legislativă "Legea antreprenorului social". (PLx 547/2014) 
În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 

dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 
28. Propunere legislativă pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (PLx 523/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu majoritate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

29. Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri. (PLx 596/2014) 

În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi a deputaţilor prezenţi la 
dezbateri, a hotărât întocmirea unui aviz negativ. 

 
 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci are următoarea componenţă : 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Grupul parlamentar 

1 
Ştefan Viorel 
-președinte 

PSD 

2 
Manda Iulian-Claudiu 
-vicepreședinte 

PSD 

3 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
-vicepreședinte 

PNL 

4 
Nosa Iuliu 
-vicepreședinte 

PSD 



5 
Donţu Mihai Aurel 
-secretar 

PNL 

6 
Paul Maria-Andreea 
-secretar 

PDL 

7 Birchall Ana PSD 

8 Chiţoiu Daniel PC - PLR 

9 Ciobanu Gheorghe PSD 

10 Cocei Erland PNL 

11 Cristea Aurelia PSD 

12 Cupă Ion PC - PLR 

13 Dascălu Constantin PDL 

14 Diaconu Adrian-Nicolae PSD 

15 Doboş Anton PNL 

16 Dobre Mircea-Titus PSD 

17 Dragomir Gheorghe PNL 

18 Dumitru Ioana-Jenica PSD 

19 Erdei-Dolóczki István UDMR 

20 Hărău Eleonora-Carmen PNL 

21 Horga Vasile PNL 

22 Hulea Ioan PSD 

23 
Iacob-Ridzi Monica- 
Maria 

PSD 



24 Ialomiţianu Gheorghe PDL 

25 Ignat Miron Minoritățile naționale 

26 Merka Adrian-Miroslav Minoritățile Naționale 

27 Mocanu Adrian PSD 

28 Negruţ Cornelia PC - PLR 

29 Pardău Dumitru PNL 

30 Petrescu Petre PSD 

31 Petric Octavian PSD 

32 Popeangă Vasile PSD 

33 Roman Gheorghe PSD 

34 Vlădoiu Aurel PSD 

 
  
 În zilele de 17 şi 19 februarie 2015 au fost absenţi următorii deputaţi: Iacob-Ridzi 
Monica-Maria, Hulea Ioan. 
  
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 

 
Şef cabinet 

                                                                                                        Dicu Ana-Cristina 


	SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI

